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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.



PR\610041NL.doc 3/35 PE 371.980v01-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................33



PE 371.980v01-00 4/35 PR\610041NL.doc

NL



PR\610041NL.doc 5/35 PE 371.980v01-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0375)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 285, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0279/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Deze verordening betreft niet de 
ramingen van het aantal illegaal in de 
lidstaten verblijvende personen. De 
lidstaten moeten aan de Commissie 
(Eurostat) geen ramingen of gegevens 
verstrekken van de illegaal op hun 
grondgebied  wonende personen, ook al 
kunnen deze personen zijn opgenomen in 
de in de overzichten genoemde 
bevolkingsbestanden.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Het ligt in de aard van het illegaal verblijf dat hierover geen wetenschappelijk betrouwbare 
statistische gegevens worden verzameld. Ook statistische ramingen zijn dus niet praktisch 
uitvoerbaar. Dergelijke gegevens moeten dan ook niet in de statistieken van de Gemeenschap 
worden opgenomen.

Er is echter geen probleem wanneer gegevens over bevolkingsbestanden gebruikt worden in 
overzichten.

Amendement 2
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) In zijn resolutie van 5 februari 
2002 betreffende de uitvoering van de 
wetgeving inzake financiële diensten
verlangde het Europees Parlement dat 
Parlement en Raad een gelijke rol zouden 
spelen bij de toezicht op de wijze waarop 
de Commissie haar uitvoerende taak 
vervult, omdat zulks voortvloeit uit de 
wetgevende bevoegdheden die het 
Parlement ontvangen heeft krachtens 
artikel 251 EG. In de plechtige verklaring 
die hij op dezelfde dag aflegde tegenover 
het Parlement, stemde de Voorzitter van 
de Commissie in met dit verzoek. Op 11 
december 2002 stelde de Commissie 
wijzigingen voor op besluit 1999/468/EG 
(COM(2002)0719, zoals gewijzigd op 
22.04.2004 (COM(2004)0324def. )).
Het Europees Parlement is niet van 
mening dat dit voorstel recht doet aan zijn 
wetgevende bevoegdheden. Naar de 
mening van het Europees Parlement 
zouden het Parlement en de  Raad de 
gelegenheid moeten krijgen om 
gedurende een bepaalde periode toezicht 
te houden op de wijze waarop de 
Commissie gebruik maakt van haar 
uitvoeringsbevoegdheden. Het is daarom 
wenselijk een grens te stellen aan de 
periode waarbinnen de Commissie de 
uitvoeringsmaatregelen kan vaststellen.
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Amendement 3
Artikel 1, letter (b)

b) het staatsburgerschap en 
geboorteland van natuurlijke personen die 
hun gewone verblijfplaats op het 
grondgebied van de lidstaten hebben;

b) het staatsburgerschap en 
geboorteland van personen die hun gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van de 
lidstaten hebben;

Motivering

Het woord "natuurlijk" voegt geen extra informatie toe aan de tekst.

Amendement 4
Artikel 2, lid 1, letter (a)

a) ‘gewone verblijfplaats’: de plaats 
waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse 
rustperiode doorbrengt, ongeacht tijdelijke 
afwezigheid voor recreatie- of 
vakantiedoeleinden, vrienden- en 
familiebezoek, zakenreizen, medische 
behandelingen of bedevaarten;

a) ‘gewone verblijfplaats’: de plaats 
waar iemand gewoonlijk zijn dagelijkse 
rustperiode doorbrengt, ongeacht tijdelijke 
afwezigheid voor recreatie- of 
vakantiedoeleinden, vrienden- en 
familiebezoek, zakenreizen, medische 
behandelingen of bedevaarten, of, indien 
deze niet beschikbaar is, de plaats van 
legaal of geregistreerd verblijf;

Motivering

De plaats van legaal of geregistreerd verblijf moet ook als referentie toegelaten zijn voor 
landen met bevolkingsregisters, om ervoor te zorgen dat het begrip "gewone verblijfplaats" 
hanteerbaar blijft.

Amendement 5
Artikel 2, lid 1, letter (b)

b) ‘immigratie’: de handeling waarbij 
een natuurlijk persoon zijn gewone 
verblijfplaats voor ten minste twaalf 
maanden, of naar verwachting ten minste 
twaalf maanden, op het grondgebied van 
een lidstaat vestigt, nadat hij daarvoor zijn 
gewone verblijfplaats in een andere lidstaat 
of in een derde land had;

b) ‘immigratie’: de handeling waarbij 
een persoon zijn gewone verblijfplaats 
voor ten minste twaalf maanden, of naar 
verwachting ten minste twaalf maanden, op 
het grondgebied van een lidstaat vestigt, 
nadat hij daarvoor zijn gewone 
verblijfplaats in een andere lidstaat of in 
een derde land had;
(Deze wijziging is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming ervan zullen 
overeenkomstige wijzingen in de gehele 



PE 371.980v01-00 8/35 PR\610041NL.doc

NL

tekst moeten worden aangebracht).

Motivering

Het woord "natuurlijk" voegt geen extra informatie toe aan de tekst.

Amendement 6
Artikel 2, lid 1, letter (c bis) (nieuw)

(c bis) "staatsburgerschap" betekent de 
bijzondere juridische band tussen een 
persoon en zijn of haar staat, welke 
verkregen is door geboorte of 
naturalisatie, ofwel door ondertekening 
van een verklaring, of door keuze, 
huwelijk  of overeenkomstig de nationale 
wetgeving.

Motivering

Definitie van een essentieel begrip dat in deze verordening wordt gebruikt. Deze formulering 
is afkomstig uit aanbevelingen van de Verenigde Naties.

Amendement 7
Artikel 2, lid 1, letter (c ter) (nieuw)

(c ter) "geboorteland" betekent de 
verblijfplaats (zo mogelijk, binnen de 
huidige grenzen) van de moeder op het 
tijdstip van geboorte van de persoon, of, 
indien dit niet van toepassing is, het land 
(zo mogelijk, binnen de huidige grenzen)
waar de geboorte plaats vond.

Motivering

Definitie van een essentieel begrip dat in deze verordening wordt gebruikt; de genoemde 
landen moeten worden gezien binnen hun huidige grenzen. Indien dit niet van toepassing is, 
kunnen er andere definities worden gebruikt (zoals de grenzen op het tijdstip van geboorte). 
Deze formulering is afkomstig uit aanbevelingen van de Verenigde Naties.
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Amendement 8
Artikel 2, lid 1, letter (m bis) (nieuw)

(m bis) "buitengrens" betekent een 
buitengrens zoals gedefinieerd in artikel 
2, lid 2 van verordening 562/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2006 tot vaststelling van een 
communautaire code betreffende de 
overschrijding van de grenzen door 
personen (Schengengrenscode)(1)
____
(1) PB L 105 van 13.4.2006, blz. 1

Motivering

Definitie van een essentieel begrip dat in deze verordening wordt gebruikt. De genoemde 
verordening bevat een communautair handvest inzake de voorschriften die van toepassing zijn 
op het grensoverschrijdende personenverkeer (Schengengrenscode).

Amendement 9
Artikel 2, lid 1, letter (m ter) (nieuw)

(m ter) "onderdanen van derde landen 
aan wie de toegang wordt ontzegd" 
betekent onderdanen van derde landen 
aan wie aan de buitengrenzen toegang 
wordt ontzegd omdat zij niet voldoen aan 
de voorwaarden voor toegang, zoals 
vastgesteld in artikel 5, lid 1 van 
verordening 562/2006/EG en niet behoren 
tot de categorieën personen genoemd in 
artikel 5, lid 4 van die verordening.

Motivering

Definitie van een essentieel begrip dat in deze verordening wordt gebruikt. De toegevoegde 
definitie is afkomstig van CIREFI.

Amendement 10
Artikel 2, lid 1, letter (m quater) (nieuw)

(m quater) "onderdanen van derde landen 
van wie de illegale aanwezigheid is 
vastgesteld" betekent onderdanen van 
derde landen waarvan officieel is 
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vastgesteld dat zij zich op het grondgebied 
van een lidstaat bevinden en die niet 
voldoen, of niet langer meer voldoen, aan 
de voorwaarden voor verblijf in die 
lidstaat. 

Motivering

Definitie van een essentieel begrip dat in deze verordening wordt gebruikt. De definitie is 
gebaseerd op die van de Schengengrenscode. Aangezien artikel 13 van deze code verlangt 
dat er statistische gegevens over afwijzingen worden verstrekt, zal er in de tekst van de 
verordening later (art. 5) een verwijzing worden opgenomen naar artikel 13 van de code.

Amendement 11
Artikel 2, lid 1, letter (n)

n) ‘hervestiging’: de verlening van 
toestemming aan een onderdaan van een 
derde land om in het kader van een 
nationale of communautaire 
hervestigingsregeling ter wille van 
internationale bescherming in een van de 
lidstaten te verblijven.

n) ‘hervestiging’: het overbrengen 
van een onderdaan van een derde land of 
een stateloos persoon, op basis van een 
evaluatie van zijn/haar behoefte aan 
internationale bescherming en een 
duurzame oplossing, naar een lidstaat 
waar hij/zij met een veilige, legale status 
kan verblijven.

Motivering

Ter verduidelijking van een belangrijke term die gebruikt wordt in artikel 4, lid 2, sub h) van 
deze verordening.

Amendement 12
Artikel 2, lid 2

2. De definities in lid 1 kunnen zo 
nodig volgens de procedure van artikel 11, 
lid 2, worden aangepast.

schrappen

Motivering

De definities in paragraaf 1 kunnen zo nodig worden aangepast, volgens de procedure 
genoemd in artikel 11, lid 2.

Er bestaat geen behoefte aan een specifieke bepaling.
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Amendement 13
Artikel 2, lid 3

3. Wanneer dat voor de harmonisatie 
van de in deze verordening genoemde 
statistieken noodzakelijk is, kunnen 
volgens de procedure van artikel 11, lid 2, 
naast de definities in lid 1 nog andere 
definities worden vastgesteld.

schrappen

Motivering

Wanneer het nodig is met het oog op de in deze verordening genoemde harmonisatie van de 
statistieken, kunnen er extra definities worden ingevoerd, volgens de procedure genoemd in 
artikel 11, lid 2.

Er bestaat geen behoefte aan een specifieke bepaling.

Amendement 14
Artikel 2, lid 4

4. Wanneer een of meer van de in 
lid 1 genoemde wetgevingbesluiten voor 
een lidstaat niet verbindend zijn, is die 
lidstaat toch verplicht de onder deze 
verordening vallende statistieken te 
verstrekken.

4. Wanneer een of meer van de in 
lid 1 genoemde wetgevingbesluiten voor 
een lidstaat niet verbindend zijn, is die 
lidstaat toch verplicht om bij het 
verzamelen, opstellen en vertrekken van
de onder deze verordening vallende 
statistieken de in die paragraaf genoemde 
definities te gebruiken.

Motivering

Om duidelijk te maken dat de definities alleen moeten worden vastgesteld met het oog op de 
uit hoofde van deze wettekst te verzamelen statistische gegevens en dat zij niet bestemd zijn 
om verandering te brengen in de juridische en bestuursrechtelijke procedures die gebruikt 
worden in de landen waarvoor de betrokken wetteksten niet verbindend zijn. 

Amendement 15
Artikel 3, lid 1, letter (b)

b) emigranten uit het grondgebied van 
de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:

b) emigranten uit het grondgebied van 
de lidstaat, uitgesplitst naar: nationaliteit, 
leeftijd, geslacht en land van volgende 
gewone verblijfplaats;:

i) staatsburgerschap naar leeftijd en 
geslacht;
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ii) geboorteland naar leeftijd en 
geslacht;
iii) land van volgende gewone 
verblijfplaats naar leeftijd en geslacht;

Motivering

Wegens het gebrek aan beschikbare informatie over emigranten, is een opsomming van drie 
manieren van uitsplitsing overbodig in het kader van dit artikel.

Amendement 16
Artikel 3, lid 1, letter (c), inleidende formule

c) natuurlijke personen dat zijn
gewone verblijfplaats in de lidstaat heeft, 
met de volgende uitsplitsingen:

c) personen die aan het einde van de 
referentieperiode hun gewone 
verblijfplaats in de lidstaat hebben, met de 
volgende uitsplitsingen:

Motivering

De term "natuurlijk" voegt geen nieuwe informatie toe.

"Aan het eind van de referentieperiode" wordt toegevoegd om een referentiedatum te geven 
voor deze gegevens.

Amendement 17
Artikel 3, lid 1, letter (d)

d) natuurlijke personen dat het 
staatsburgerschap van de lidstaat heeft 
verworven en daarvoor staatsburger was 
van een andere lidstaat of een derde land
of dat daarvoor staatloos was, uitgesplitst 
naar leeftijd en geslacht en naar het vorige 
staatsburgerschap of de voorafgaande 
staatloosheid van de betrokken personen.

d) personen die hun gebruikelijke 
woonplaats hebben op het grondgebied 
van de lidstaat en in het referentiejaar het 
staatsburgerschap van die lidstaat hebben
verworven en daarvoor staatloos waren, 
uitgesplitst naar leeftijd en geslacht en naar 
het vorige staatsburgerschap of de 
voorafgaande staatloosheid van de 
betrokken personen.

Motivering

De term "natuurlijk" voegt geen extra informatie toe.

"Die hun vaste woonplaats hebben ..." wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat alleen 
naturalisaties van personen die in de lidstaat wonen relevant zijn voor de 
bevolkingsstatistieken van de lidstaten (hetgeen dus inhoudt dat in het buitenland wonende 
personen niet worden meegeteld).
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"Tijdens het referentiejaar" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat de data betrekkingen 
hebben op wijzigingen, niet op permanente bevolkingen. 

Amendement 18
Artikel 3, lid 2

2. De referentieperiode voor de in 
lid 1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen tien maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2006.

2. De referentieperiode voor de in 
lid 1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen tien maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2007.

Motivering

Het is weinig realistisch 2006 als referentie jaar te nemen. 2007 is realistischer.

Amendement 19
Artikel 4, lid 1, letter (a)

a) personen dat een verzoek om 
internationale bescherming heeft ingediend 
of in een door een gezinslid ingediend 
verzoek om internationale bescherming is 
inbegrepen;

a) personen dat een verzoek om 
internationale bescherming heeft ingediend 
of in een tijdens de referentieperiode door 
een gezinslid ingediend verzoek om 
internationale bescherming is inbegrepen;

Motivering

"Tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat de data 
betrekkingen hebben op wijzigingen, niet op bestanden. 

Amendement 20
Artikel 4, lid 1, letter (b)

b) personen voor wie aan het eind van 
de referentieperiode een verzoek om 
internationale bescherming bij de bevoegde 
nationale instantie in behandeling is;

b) personen voor wie aan het eind van 
de referentieperiode een verzoek om 
internationale bescherming bij de bevoegde 
nationale instantie in behandeling is;

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.
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Amendement 21
Artikel 4, lid 1, letter (c)

c) beslissingen in eerste instantie tot 
afwijzing van verzoeken om 
internationale bescherming, inclusief 
niet-ontvankelijkheids- en 
ongegrondverklaringen;

schrappen

Motivering

Deze paragraaf is verplaatst naar een nieuwe paragraaf 1 bis, van sub (a) tot en met sub (e), 
waarin slechts een verstrekking van gegevens elke drie maanden wordt verlangd, aangezien 
de vroegere modus operandi voor het vergaren en doorzenden van data om technische 
redenen niet langer van toepassing is.

Amendement 22
Artikel 4, lid 1, letter (d)

d) beslissingen in eerste instantie tot 
verlening of intrekking van de 
vluchtelingenstatus;

schrappen

Motivering

Deze paragraaf is verplaatst naar een nieuwe paragraaf 1 bis, van sub (a) tot en met sub (e), 
waarin slechts een verstrekking van gegevens elke drie maanden wordt verlangd, aangezien 
de vroegere modus operandi voor het vergaren en doorzenden van data om technische 
redenen niet langer van toepassing is.

Amendement 23
Artikel 4, lid 1, letter (e)

e) beslissingen in eerste instantie tot 
verlening of intrekking van de 
subsidiaire-beschermingsstatus;

schrappen

Motivering

Deze paragraaf is verplaatst naar een nieuwe paragraaf 1 bis, van sub (a) tot en met sub (e), 
waarin slechts een verstrekking van gegevens elke drie maanden wordt verlangd, aangezien 
de vroegere modus operandi voor het vergaren en doorzenden van data om technische 
redenen niet langer van toepassing is.

Amendement 24
Artikel 4, lid 1, letter (f)
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f) beslissingen in eerste instantie tot 
verlening of intrekking van tijdelijke 
bescherming;

schrappen

Motivering

Deze paragraaf is verplaatst naar een nieuwe paragraaf 1 bis, van sub (a) tot en met sub (e), 
waarin slechts een verstrekking van gegevens elke drie maanden wordt verlangd, aangezien 
de vroegere modus operandi voor het vergaren en doorzenden van data om technische 
redenen niet langer van toepassing is.

Amendement 25
Artikel 4, lid 1, letter (g)

g) andere beslissingen in eerste 
instantie tot verlening, afwijzing of 
intrekking van een verblijfsvergunning op
humanitaire of andere gronden volgens 
nationaal recht;

schrappen

Motivering

Deze paragraaf is verplaatst naar een nieuwe paragraaf 1 bis, van sub (a) tot en met sub (e), 
waarin slechts een verstrekking van gegevens elke drie maanden wordt verlangd, aangezien 
de vroegere modus operandi voor het vergaren en doorzenden van data om technische 
redenen niet langer van toepassing is.

Amendement 26
Artikel 4, lid 1, letter (h)

h) ingetrokken verzoeken om 
internationale bescherming.

h) tijdens de referentieperiode 
ingetrokken verzoeken om internationale 
bescherming.

Motivering

Een nauwkeuriger beschrijving van de te verstrekken gegevens.
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Amendement 27
Artikel 4, lid 1, alinea 2

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en naar het 
staatsburgerschap van de betrokken 
personen. De referentieperiode bedraagt 
een kalendermaand en de statistieken 
worden binnen twee maanden na het eind 
van de referentiemaand bij de Commissie 
(Eurostat) ingediend. De eerste 
referentiemaand is januari 2006.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en naar het 
staatsburgerschap van de betrokken 
personen. De referentieperiode bedraagt 
een kalendermaand en de statistieken 
worden binnen twee maanden na het eind 
van de referentiemaand bij de Commissie 
(Eurostat) ingediend. De eerste 
referentiemaand is januari 2007.

Motivering

Het is weinig realistisch 2006 als referentie jaar te nemen. 2007 is realistischer.

Amendement 28
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten verstrekken de 
Commissie (Eurostat) statistische 
gegevens over de aantallen:
(a) personen die het onderwerp vormen 
van beslissingen in eerste aanleg waarin 
verzoeken om internationale bescherming 
worden verworpen, met inbegrip van 
beslissingen waarin deze verzoeken niet-
ontvankelijk of ongefundeerd werden 
bevonden, tijdens de referentieperiode 
genomen door bestuursrechtelijke of 
rechterlijke instanties;
(b) personen die het onderwerp vormen 
van beslissingen in eerste aanleg waarin 
hun de status van vluchteling werd 
verleend of ontzegd, tijdens de 
referentieperiode genomen door 
bestuursrechtelijke of rechterlijke 
instanties;
(c) personen die het onderwerp vormen 
van beslissingen in eerste aanleg waarin 
een subsidiaire beschermde status wordt 
verleend of ontzegd, tijdens de 
referentieperiode genomen door 
bestuursrechtelijke of rechterlijke 
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instanties;
(d) personen die het onderwerp vormen 
van beslissingen in eerste aanleg waarin 
tijdelijke bescherming wordt verleend of 
ontzegd, tijdens de referentieperiode 
genomen door bestuursrechtelijke of 
rechterlijke instanties;
(e) personen die het onderwerp vormen 
van beslissingen in eerste aanleg  waarin 
een uit hoofde van de nationale wetgeving 
te verstrekken verblijfsvergunning om 
humanitaire redenen wordt verleend of 
ontzegd , tijdens de referentieperiode 
genomen door bestuursrechtelijke of 
rechterlijke instanties;
Deze statistieken worden uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en de nationaliteit van 
de betrokken personen. De cijfers hebben 
betrekking op referentieperioden van drie 
kalendermaanden en worden aan de 
Commissie (Eurostat) verstrekt binnen 
twee maanden na het einde van de 
referentieperiode. De eerste 
referentieperiode loopt van januari tot en 
met maart 2008.

Motivering

Deze paragraaf moest worden opgesteld om vast te stellen dat een speciale groep data per 
kwartaal moet worden verstrekt, aangezien de vroegere modus operandi voor het vergaren en 
doorzenden van data om technische redenen niet langer van toepassing is.

De zinsnede "personen die het onderwerp vormen van" is toegevoegd voor alle gevallen 
waarin gevraagd wordt om data over gerechtelijke besluiten, zodat deze data dus betrekking 
hebben op personen en niet op besluiten.

Amendement 29
Artikel 4, lid 2, letter (a)

a) personen dat een verzoek om 
internationale bescherming heeft ingediend 
en door de bevoegde nationale instantie als 
niet-begeleide minderjarigen wordt 
beschouwd;

a) personen die tijdens de 
referentieperiode  een verzoek om 
internationale bescherming hebben 
ingediend en door de bevoegde nationale 
instantie als niet-begeleide minderjarigen
worden beschouwd;
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Motivering

"Tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat de data 
betrekkingen hebben op wijzigingen, niet op bestanden. 

Amendement 30
Artikel 4, lid 2, letter (b)

b) beslissingen tot afwijzing van een 
verzoek om internationale bescherming, 
inclusief niet-ontvankelijkheids- en 
ongegrondverklaringen, door een 
administratieve of gerechtelijke instantie in 
een beroeps- of herzieningsprocedure;

b) personen die het onderwerp 
vormen van definitieve  beslissingen tot 
afwijzing van een verzoek om 
internationale bescherming, inclusief niet-
ontvankelijkheids- en 
ongegrondverklaringen, door een 
administratieve of gerechtelijke instantie 
tijdens de referentieperiode genomen in
een beroeps- of herzieningsprocedure;

Motivering

"Definitief" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat voorlopige of interim besluiten niet 
in statistieken moeten worden opgenomen.

De zinsnede "tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat het 
gaat om gegevens over veranderingen en niet over permanente populaties.

De zinsnede "personen die het onderwerp vormen van" wordt toegevoegd in alle gevallen 
waarin  verzocht werd om data over beslissingen, zodat de data voortaan betrekking hebben 
op personen en niet op zaken/beslissingen.

Amendement 31
Artikel 4, lid 2, letter (c)

c) beslissingen tot verlening of 
intrekking van de vluchtelingenstatus, door 
een administratieve of gerechtelijke 
instantie in een beroeps- of 
herzieningsprocedure;

c) personen die het onderwerp 
vormen van beslissingen tot verlening of 
intrekking van de vluchtelingenstatus, door 
een administratieve of gerechtelijke 
instantie tijdens de referentieperiode 
genomen  in een beroeps- of 
herzieningsprocedure;

Motivering

"Definitief" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat voorlopige of interim besluiten niet 
in statistieken moeten worden opgenomen.

De zinsnede "tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat het 
gaat om gegevens over veranderingen en niet over permanente populaties.
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De zinsnede "personen die het onderwerp vormen van" wordt toegevoegd in alle gevallen 
waarin verzocht werd om data over beslissingen, zodat de data voortaan betrekking hebben 
op personen en niet op zaken/beslissingen.

Amendement 32
Artikel 4, lid 2, letter (d)

d) beslissingen tot verlening of 
intrekking van de subsidiaire-
beschermingsstatus, door een 
administratieve of gerechtelijke instantie in 
een beroeps- of herzieningsprocedure;

d) personen die het onderwerp 
vormen van definitieve beslissingen tot 
verlening of intrekking van de subsidiaire-
beschermingsstatus, door een 
administratieve of gerechtelijke instantie 
tijdens de referentieperiode genomen in 
een beroeps- of herzieningsprocedure;

Motivering

"Definitief" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat voorlopige of interim besluiten niet 
in statistieken moeten worden opgenomen.

De zinsnede "tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat het 
gaat om gegevens over veranderingen en niet over permanente populaties.

De zinsnede "personen die het onderwerp vormen van" wordt toegevoegd in alle gevallen 
waarin verzocht werd om data over beslissingen, zodat de data voortaan betrekking hebben 
op personen en niet op zaken/beslissingen.

Amendement 33
Artikel 4, lid 2, letter (e)

e) beslissingen tot verlening of 
intrekking van tijdelijke bescherming, door 
een administratieve of gerechtelijke 
instantie in een beroeps- of 
herzieningsprocedure;

e) personen die het onderwerp 
vormen van definitieve beslissingen tot 
verlening of intrekking van tijdelijke 
bescherming, door een administratieve of 
gerechtelijke instantie tijdens de 
referentieperiode genomen in een beroeps-
of herzieningsprocedure;

Motivering

"Definitief" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat voorlopige of interim besluiten niet 
in statistieken moeten worden opgenomen.

De zinsnede "tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat het 
gaat om gegevens over veranderingen en niet over permanente populaties.

De zinsnede "personen die het onderwerp vormen van" wordt toegevoegd in alle gevallen 
waarin verzocht werd om data over beslissingen, zodat de data voortaan betrekking hebben 
op personen en niet op zaken/beslissingen.
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Amendement 34
Artikel 4, lid 2, letter (f)

f) andere beslissingen tot verlening, 
afwijzing of intrekking van een 
verblijfsvergunning op humanitaire of 
andere gronden volgens nationaal recht, 
door een administratieve of gerechtelijke 
instantie in een beroeps- of 
herzieningsprocedure;

f) personen die het onderwerp 
vormen van andere definitieve beslissingen 
tot verlening, afwijzing of intrekking van 
een verblijfsvergunning op humanitaire of 
andere gronden volgens nationaal recht, 
door een administratieve of gerechtelijke 
instantie in een beroeps- of 
herzieningsprocedure tijdens de 
referentieperiode genomen in kwesties 
betreffende internationale bescherming;

Motivering

"Definitief" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat voorlopige of interim besluiten niet 
in statistieken moeten worden opgenomen.

De zinsnede "genomen in kwesties betreffende internationale bescherming" wordt opgenomen 
om duidelijk te maken dat alleen vergunningen voor een verblijf om humanitaire redenen in 
het kader van internationale bescherming onder deze subparagrafen vallen, en niet 
verblijfsvergunningen om andere humanitaire redenen, die onder artikel 6 vallen.

De zinsnede "tijdens de referentieperiode" wordt toegevoegd om duidelijk te maken dat het 
gaat om gegevens over veranderingen en niet over permanente populaties.

De zinsnede "personen die het onderwerp vormen van" wordt toegevoegd in alle gevallen 
waarin verzocht werd om data over beslissingen, zodat de data voortaan betrekking hebben 
op personen en niet op zaken/beslissingen.

Amendement 35
Artikel 4, lid 2, letter (g)

g) verzoeken en overdrachten die 
onder Verordening (EG) nr. 343/2003 en 
Verordening (EG) nr. 1560/2003 van de 
Commissie1 vallen;
___
1 PB L 222 van 5.9.2003, blz. 3.

schrappen

Motivering

De data i.v.m. de Dublin-wetgeving, welke een specifiek karakter hebben dat afwijkt van de 
overige data, worden overgebracht naar een nieuwe paragraaf.
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Amendement 36
Artikel 4, lid 2, letter (h)

h) personen dat in de lidstaat voor 
hervestiging is geselecteerd.

h) personen aan wie tijdens de 
referentieperiode vergunning is verleend 
om  in de betrokken  lidstaat te verblijven 
in het kader van een nationale of 
communautaire hervestigingsregeling , 
wanneer een dergelijke regeling in de
lidstaat ten uitvoer wordt gelegd.

Motivering

Een nauwkeuriger omschrijving van de vereiste data. Een definitie van "hervestiging" wordt 
verstrekt in art. 2, lid 1, sub n). De woorden "wanneer een dergelijke regeling in de lidstaat 
ten uitvoer wordt gelegd" zijn bedoeld om expliciet te maken dat alleen van landen die een 
dergelijk beleid ten uitvoer leggen verlangd wordt dat zij deze gegevens verstrekken.

Amendement 37
Artikel 4, alinea 2

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en naar het 
staatsburgerschap van de betrokken 
personen. De referentieperiode bedraagt 
een kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen drie maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2006.

Deze statistieken worden uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en naar het 
staatsburgerschap van de betrokken 
personen. De referentieperiode bedraagt 
een kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen drie maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2007.

Motivering

Het is niet realistisch 2006 als eerste referentiejaar te nemen. 2007 is realistischer.

Amendement 38
Artikel 4, alinea 2 bis (nieuw)

2 bis. de lidstaten verstrekken de 
Commissie (Euratom) de volgende 
statistische gegevens in verband met de 
toepassing van verordening (EG) nr. 
343/2003 en verordening (EG) nr. 
1560/2003 (1):
(a) het aantal verzoeken voor het 
intrekken of zich bekommeren om 
asielzoekers,
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(b) de bepalingen waarop de onder (a) 
genoemde verzoeken gebaseerd zijn,
(c) de beslissingen genomen ten aanzien 
van de onder punt a) genoemde 
verzoeken,
(d) het aantal overplaatsingen waartoe de 
in punt (c) genoemde beslissingen hebben 
geleid,
(e) het aantal verzoeken om informatie.
Deze statistische gegevens hebben 
betrekking op referentieperiodes van een 
jaar en worden door de Commissie 
(Euratom) verstrekt binnen drie maanden 
na het einde van het referentiejaar. Het 
eerste referentiejaar is 2008.
_____
(1) verordening (EG) nr. 1560/2003 van 
de Commissie van 2 september houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 343/2003 van de Raad tot 
vaststelling van de criteria en 
instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek dat door een 
onderdaan van een derde land bij een van 
de lidstaten wordt ingediend.

Motivering

De data i.v.m. de Dublin-wetgeving, welke een specifiek karakter hebben, dat afwijkt van de 
overige data, worden overgebracht naar een nieuwe paragraaf.

Er zijn goede redenen om de details van de data i.v.m. de Dublin-wetgeving in de 
verordening te houden, met slechts enkele aanpassingen. Deze aanpassing komen aan de orde 
in deze nieuwe paragraaf 4.

Amendement 39
Artikel 5, lid 2

2. De referentieperiode voor de in lid 
1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen drie maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2006.

2. De referentieperiode voor de in lid 
1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen drie maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2007.
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Motivering

Het is niet realistisch om 2006 als eerste referentiejaar te nemen. 2007 is realistischer.

Amendement 40
Artikel 6, lid 1, letter (a), punt (iii)

iii) op de referentiedatum geldige 
verblijfsvergunningen (aantal verleende 
verblijfsvergunningen dat niet is 
ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar 
staatsburgerschap, verblijfsgrond en 
geldigheidsduur van de vergunning;

iii) aan het einde van de 
referentieperiode geldige 
verblijfsvergunningen (aantal verleende 
verblijfsvergunningen dat niet is 
ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar 
staatsburgerschap, verblijfsgrond en 
geldigheidsduur van de vergunning;

Motivering

De data genoemd in paragraaf 1, punt a) sub iii) en paragraaf 1, punt b) zijn bestandsdata en 
daarom is een specifieke vermelding van de referentiedatum noodzakelijk.

Amendement 41
Artikel 6, lid 1, letter (b)

(b) het aantal langdurig ingezetenen, 
uitgesplitst naar staatsburgerschap.

(b) het aantal langdurig ingezetenen
aan het eind van de referentieperiode, 
uitgesplitst naar staatsburgerschap.

Motivering

Dit verwijst expliciet naar het aantal personen, niet het aantal administratieve handelingen.

Amendement 42
Artikel 6, lid 3

3. De referentieperiode voor de in lid 
1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen zes maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2006.

3. De referentieperiode voor de in lid 
1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen zes maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2007.

Motivering

Het is niet realistisch om 2006 als eerste referentiejaar te nemen. 2007 is realistischer.
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Amendement 43
Artikel 7, lid 1

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie (Eurostat) statistieken over het 
aantal onderdanen van een derde land dat 
vrijwillig of gedwongen naar het land van 
oorsprong, het land van doorreis of een 
ander derde land terugkeert als gevolg 
van een administratieve of gerechtelijke 
beslissing of handeling die hen tot 
terugkeer verplicht, uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en naar het 
staatsburgerschap van de teruggekeerde 
personen.

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie (Eurostat) statistieken over:

(a) ) het aantal onderdanen van een derde 
land waarvan wordt vastgesteld dat zij 
illegaal aanwezig zijn op het grondgebied 
van de lidstaat en die het onderwerp 
vormen van een bestuursrechtelijke of 
gerechtelijke beslissing of uitspraak 
waarin verklaard wordt dat hun verblijf 
illegaal is en zij ertoe verplicht worden het 
grondgebied van de lidstaat te verlaten, 
uitgesplitst naar de nationaliteit van de 
betrokken personen,
b) het aantal onderdanen van een derde 
land dat daadwerkelijk het grondgebied 
van de lidstaat heeft verlaten na een 
bestuursrechtelijke of gerechtelijke 
beslissing of uitspraak , zoals bedoeld 
onder (a), uitgesplitst naar de nationaliteit 
van de betrokken personen. 

Motivering

De huidige tekst verlangt alleen data over het aantal illegale migranten die daadwerkelijk zijn 
teruggekeerd. De verstrekking van dit gegeven moet zeker worden gehandhaafd (zoals het 
staat in par. 7,1 (b)).

Er zijn echter ook cijfers nodig over het aantal beslissingen dat een asielzoeker moet 
terugkeren. Dit is vereist uit hoofde van het voorstel voor een Fonds voor Terugkeer 
(COM(2005)123) voor de berekening van de verdeling van de middelen die uit dit fonds aan
de lidstaten worden uitgekeerd. Deze data zullen in de nabije toekomst van de lidstaten 
worden verlangd en het is daarom wenselijk dit punt in de verordening op te nemen.

Opsplitsingen naar leeftijd en geslacht werden in artikel 7 geschrapt en zullen alleen weer 
worden ingevoerd via de uitvoeringsbepalingen, onder de voorwaarden genoemd in artikel 8 
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en volgens de procedure vastgesteld in artikel 11.2, omdat deze gegevens vaak niet 
beschikbaar zijn en ook niet een erg hoge prioriteit hebben.

Amendement 44
Artikel 7, lid 2

2. De referentieperiode voor de in lid 
1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen drie maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2006.

2. De referentieperiode voor de in lid 
1 bedoelde statistieken bedraagt een 
kalenderjaar en de statistieken worden 
binnen drie maanden na het eind van het 
referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) 
ingediend. Het eerste referentiejaar is 2007.

Motivering

Het is niet realistisch om 2006 als eerste referentiejaar te nemen. 2007 is realistischer.

Amendement 45
Artikel 7, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De statistische gegevens genoemd in 
paragraaf 1 omvatten niet de onderdanen 
van derde landen die van een lidstaat 
worden overgebracht naar een andere 
lidstaat op grond van het mechanisme
ingevoerd ingevolge verordening (EG) 
nr. 343/2003 en verordening (EG) nr. 
1560/2003.

Motivering

Personen die op grond van de Dublin-wetgeving naar een ander land worden overgebracht 
worden specifiek uitgesloten van de statistische gegevens inzake terugkerende personen.

Amendement 46
Artikel 8, lid 1, letter (a)

a) voor de krachtens artikel 3 vereiste 
statistieken, uitsplitsingen naar:
i) arbeidspositie,
ii) beroep,
iii) bedrijfstak,
iv) onderwijs- en opleidingsniveau,

schrappen
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v) jaar van eerste aankomst;

Motivering

In de toekomst zou het wenselijk zijn gegevens betreffende onderwijs en opleiding te vergaren 
en over te leggen. Deze data zijn thans echter nog niet beschikbaar in de (meeste) lidstaten. 
Hiervoor zouden nieuwe gegevensbronnen moeten worden aangeboord. Deze verordening 
moet echter leiden tot harmonisering van de reeds bestaande bronnen en data. In het licht van 
verschillende omstandigheden (die niet alleen van technische aard zijn) moeten er echter in 
een volgende fase ook andere gegevens op Europees vlak moeten worden verzameld. 
Aangezien veel lidstaten ernstige bezorgdheid hebben geuit ten aanzien van de 
beschikbaarheid van deze extra te verstrekken gegevens, wordt hier voorgesteld om deze 
rubrieken volledig te schrappen. 

Amendement 47
Artikel 8, lid 1, letter (b)

b) voor de krachtens a), b) en c) van 
artikel 3, lid 1, vereiste statistieken, 
uitsplitsingen naar:
regio van huidige gewone verblijfplaats;

schrappen

Motivering

In de toekomst zou het wenselijk zijn gegevens betreffende onderwijs en opleiding te vergaren 
en over te leggen. Deze data zijn thans echter nog niet beschikbaar in de (meeste) lidstaten. 
Hiervoor zouden nieuwe gegevensbronnen moeten worden aangeboord. Deze verordening 
moet echter leiden tot harmonisering van de reeds bestaande bronnen en data. In het licht van 
verschillende omstandigheden (die niet alleen van technische aard zijn) moeten er echter in 
een volgende fase ook andere gegevens op Europees vlak moeten worden verzameld. 
Aangezien veel lidstaten ernstige bezorgdheid hebben geuit ten aanzien van de 
beschikbaarheid van deze extra te verstrekken gegevens, wordt hier voorgesteld om deze 
rubrieken volledig te schrappen. 

Amendement 48
Artikel 8, lid 1, letter (c), punten (i) t/m (iii)

i) aantal personen op wie de 
administratieve beslissing van toepassing 
is,

i) aantal personen op wie het verzoek 
of de administratieve beslissing van 
toepassing is,

ii) categorie van bescherming waarom 
wordt verzocht,

ii) categorie van bescherming waarom 
wordt verzocht,

iii) jaar van indiening van het verzoek; iii) jaar van indiening van het verzoek;

(i) (iii bis) aantal personen op wie het 
verzoek, de beslissing en de overplaatsing 
in toepassing van verordening (EG) nr. 
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343/2000 en verordening (EG) nr. 
1560/2003  van toepassing zijn.

Motivering

Om te zorgen voor de uitsplitsing naar aantallen personen op wie de verzoeken, beslissingen 
en overplaatsingen op grond van de Dublin-wetgeving van toepassing zijn.

Amendement 49
Artikel 8, lid 1, letter (e), punten (ii) en (iii)

ii) beroep,
iii) economische activiteit,

schrappen

Motivering

In de toekomst zou het wenselijk zijn gegevens betreffende onderwijs en opleiding te vergaren 
en over te leggen. Deze data zijn thans echter nog niet beschikbaar in de (meeste) lidstaten. 
Hiervoor zouden nieuwe gegevensbronnen moeten worden aangeboord. Deze verordening 
moet echter leiden tot harmonisering van de reeds bestaande bronnen en data. In het licht van 
verschillende omstandigheden (die niet alleen van technische aard zijn) moeten er echter in 
een volgende fase ook andere gegevens op Europees vlak moeten worden verzameld. 
Aangezien veel lidstaten ernstige bezorgdheid hebben geuit ten aanzien van de 
beschikbaarheid van deze extra te verstrekken gegevens, wordt hier voorgesteld om deze 
rubrieken volledig te schrappen. 

Amendement 50
Artikel 8, lid 1, letter (f), laatste deel

reden van terugkeer. (i) reden van de beslissing of uitspraak 
waarbij de verplichting om het land te 
verlaten werd opgelegd.

(ii) leeftijd
(iii) geslacht

Motivering
Ten gevolge van de veranderingen in artikel 7 komen de woorden "de beslissing of uitspraak 
waarbij de verplichting om het land te verlaten werd opgelegd" in de plaats van "reden van 
terugkeer".

De uitsplitsing naar leeftijd en geslacht werd in artikel 7 geschrapt en zal alleen worden 
heringevoerd via de uitvoeringsmaatregelen, onder de voorwaarden genoemd in artikel 8 en 
volgens de procedure vastgesteld in artikel 11.2, omdat deze gegevens niet algemeen 
beschikbaar zijn en ook geen hoge prioriteit hebben.

Amendement 51
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Artikel 8, lid 2

2. Bij haar beslissing of 
overeenkomstig lid 1 aanvullende 
uitsplitsingen moeten worden vastgesteld, 
let de Commissie erop of deze informatie 
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van 
en het toezicht op het communautair beleid 
en of geschikte gegevensbronnen 
beschikbaar zijn.

2. Bij haar beslissing of aanvullende 
uitsplitsingen vereist zijn, let de 
Commissie erop of deze informatie 
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van 
en het toezicht op het communautair beleid 
en of geschikte gegevensbronnen 
beschikbaar zijn en ook op de kosten die 
dit met zich meebrengt.

Motivering

Om duidelijk te maken dat besluiten inzake extra uitsplitsingen aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen.

Amendement 52
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Onderhandelingen over andere 
uitsplitsingen die wellicht nodig zullen 
blijken voor de uitvoering van de artikelen 
3 tot en met 7, zullen worden 
aangevangen op ....*
_________
* Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van de verordening. 

Motivering

Expliciet moet worden gemaakt dat er met het oog op de beleidsbehoeften van de EU 
besluiten genomen moeten worden over verdere uitsplitsingen.
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Amendement 53
Artikel 9, lid 2

2. De lidstaten brengen aan de 
Commissie (Eurostat) verslag uit over de 
gebruikte gegevensbronnen, de redenen 
waarom voor deze bronnen werd gekozen 
en de gevolgen van deze keuze voor de 
kwaliteit van de statistieken.

2. De lidstaten brengen aan de 
Commissie (Eurostat) verslag uit over de 
gebruikte gegevensbronnen, de redenen 
waarom voor deze bronnen werd gekozen 
en de gevolgen van deze keuze voor de 
kwaliteit van de statistieken en stelt de 
Commissie (Eurostat)  op de hoogte van 
de aangebrachte wijzigingen.

Motivering

Om duidelijk te maken dat de lidstaten van meet af aan verslag uitbrengen over 
gegevensbronnen en hun verslag zullen actualiseren wanneer dat noodzakelijk is.

Amendement 54
Artikel 10, inleidende formule

De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen, 
waaronder maatregelen in verband met 
economische en technische veranderingen, 
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 11, lid 2. Tot deze maatregelen 
behoren in het bijzonder:

De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen, 
waaronder maatregelen in verband met 
economische en technische veranderingen, 
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 11, lid 2. Deze maatregelen 
omvatten:

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de lijst van maatregelen genoemd in de punten a) tot en met e) 
compleet zal zijn.

Amendement 55
Artikel 10, letter (a)

a) de aanpassing van definities en de 
vaststelling van aanvullende definities 
overeenkomstig artikel 2;

schrappen

Motivering

In verband met de wijzigingen in artikel 2, lid 2.
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Amendement 56
Artikel 11, lid 2

2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is de regelgevingsprocedure van 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt op 
drie maanden vastgesteld.

2. Het Comité keurt zijn reglement van 
orde goed.

Motivering

Het recht van de Raad om, als wetgever, een deel van zijn uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie te delegeren, wordt door het Europees Hof van Justitie erkend sinds 1970 (arrest 
in zaak Coster 25/70). In het arrest van het Hof wordt ook geëist dat bij een dergelijke 
delegatie de beginselen en voorwaarden voor de uitoefening van deze bevoegdheden worden 
vermeld (zoals het oprichten van comités van vertegenwoordigers van de lidstaten, die de 
Commissie bijstaan bij haar taak), als ook de voorwaarden voor een eventuele intrekking van 
een dergelijke delegatie.

Deze beginselen zijn opgenomen in artikel 202 van het EG-Verdrag. Bij de tenuitvoerlegging 
van artikel 202 (Comitologie-besluit 1999/468) heeft de Raad echter "vergeten" hetzelfde 
recht tot "intrekking" van delegatie toe te kennen voor besluiten die in medebeslissing met het 
Europees Parlement worden genomen.

Om dit recht te kunnen uitoefenen, moet het Europees Parlement het invoegen in het 
aanvankelijke besluit waarbij de delegatie van uitvoeringsbevoegdheden werd toegekend. Dat 
is het doel van de amendementen op artikel 11. In plaats van te verwijzen naar de artikelen 
van besluit 1999/468 , wordt in de amendementen opnieuw melding gemaakt van de delegatie 
van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad, waarbij dan dezelfde bevoegdheid ook aan het 
Europees Parlement wordt toegekend (met inbegrip van de bevoegdheid tot intrekking van 
zo'n delegatie).

Amendement 57
Artikel 11, lid 3

3. Het comité stelt zijn reglement van 
orde vast.

3. Telkens wanneer de verordening 
procedurele eisen stelt voor de 
goedkeuring van uitvoeringsbepalingen, 
legt de Commissie een ontwerp hiervan 
voor aan het Comité en het Europees 
Parlement.
Het Comité brengt zijn advies over dit 
ontwerp uit binnen een termijn die de 
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voorzitter kan vastleggen met 
inachtneming van de urgentie van de 
kwestie, welke evenwel niet minder dan 
één maand zal bedragen. Het advies wordt 
goedgekeurd bij de meerderheid 
vastgesteld in art. 205, lid 2, van het 
Verdrag. De stemmen van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten 
binnen het comité worden gewogen op de 
wijze vastgesteld in dat artikel. De 
voorzitter neemt niet aan de stemming 
deel.
3 bis) De Commissie keurt de geplande 
maatregelen goed indien zij in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité en als er inmiddels geen 
bezwaar is aangetekend door de ter zake 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement.
3 ter) Indien de geplande maatregelen 
niet in overeenstemming zijn met het 
advies van het comité, of indien er geen 
advies is uitgebracht, of indien er bezwaar 
is aangetekend door de ter zake bevoegde 
commissie van het Europees Parlement, 
legt de Commissie onverwijld aan Raad 
en Europees Parlement een voorstel voor 
betreffende de te nemen maatregelen.
3 quater) Indien het voorstel, binnen drie 
maanden na de indiening ervan, niet is 
verworpen door het Europees Parlement,
met de stemmen van de absolute 
meerderheid van zijn leden, of door de 
Raad, besluitend met gekwalificeerde 
meerderheid, wordt het door de 
Commissie goedgekeurd. In het 
tegengestelde geval moet de Commissie 
een gewijzigd voorstel indienen of een 
wetgevingsvoorstel indienen op grond van 
het Verdrag.
3 quinquies) Onverminderd de reeds 
goedgekeurde uitvoeringsbepalingen
wordt, na het verstrijken van een periode 
van twee jaar na de goedkeuring van deze 
richtlijn en ten laatste op 1 april 2008, de 
toepassing opgeschort van zijn bepalingen 
die de goedkeuring vereisen van 
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technische regels, amendementen en 
besluiten overeenkomstig paragraaf 2. 
Handelend op voorstel van de Commissie, 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad de geldigheid van deze bepalingen 
verlengen overeenkomstig de procedure 
vastgesteld in artikel 251 van het Verdrag; 
te dien einde moeten zij voor het 
verstrijken van de bovengenoemde 
periode of datum deze bepalingen aan een 
herziening onderwerpen.

Motivering

Het recht van de Raad om, als wetgever, een deel van zijn uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie te delegeren, wordt door het Europees Hof van Justitie erkend sinds 1970 (arrest 
in zaak Coster 25/70). In het arrest van het Hof wordt ook geëist dat bij een dergelijke 
delegatie de beginselen en voorwaarden voor de uitoefening van deze bevoegdheden worden 
vermeld (zoals het oprichten van comités van vertegenwoordigers van de lidstaten, die de 
Commissie bijstaan bij haar taak), als ook de voorwaarden voor een eventuele intrekking van 
een dergelijke delegatie.

Deze beginselen zijn opgenomen in artikel 202 van het EG-Verdrag.  Bij de tenuitvoerlegging 
van artikel 202 (Comitologie-besluit 1999/468) heeft de Raad echter "vergeten" hetzelfde 
recht tot "intrekking" van delegatie toe te kennen voor besluiten die in medebeslissing met het 
Europees Parlement worden genomen.

Om dit recht te kunnen uitoefenen, moet het Europees Parlement het invoegen in het 
aanvankelijke besluit waarbij de delegatie van uitvoeringsbevoegdheden werd toegekend. Dat 
is het doel van de amendementen op artikel 11. In plaats van te verwijzen naar de artikelen 
van besluit 1999/468 , wordt in de amendementen opnieuw melding gemaakt van de delegatie 
van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad, waarbij dan dezelfde bevoegdheid ook aan het 
Europees Parlement wordt toegekend (met inbegrip van de bevoegdheid tot intrekking van 
zo'n delegatie).  
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TOELICHTING

Dat de Gemeenschap bevoegdheden heeft op het gebied van immigratie en asiel werd bij de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 vastgelegd onder de nieuwe 
titel IV van het gewijzigde Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (artikel 63 
EGV1). Sindsdien kan de Raad besluiten om statistische gegevens te laten opstellen over dit 
thema (artikel 285 EGV). Op de zitting van de Europese Raad te Thessaloniki op 20 juni 2003 
werden conclusies goedgekeurd, die inhouden dat er voor het vergaren en analyseren van de 
migratie- en asieldata in de Europese Unie effectieve mechanismen vereist zijn.

Alle fracties van het Europees Parlement hebben steeds nadrukkelijk erop gewezen dat er 
voor de verdere ontwikkeling van een efficiënt beleid gefundeerde data beschikbaar moeten 
zijn over de internationale immigratie. Zo merkte het Europees Parlement in zijn resolutie van 
6 november 2003 op dat juridische voorschriften nodig zijn om de productie te garanderen 
van statistische gegevens die ten dienste staan van de ontwikkeling van een rechtvaardig en 
effectief migratiebeleid van de Gemeenschap2. In zijn resolutie van 26 oktober 2005 stelde het 
Europees Parlement vast dat de Commissie tezamen met de lidstaten algemene richtsnoeren 
moet uitwerken voor de objectieve verzameling van statistisch materiaal, en die onmiddellijk 
ten uitvoer moeten leggen, om daarmee een volledig en gedifferentieerd overzicht te krijgen 
over het migratieverschijnsel en de economische effecten daarvan in de lidstaten en de landen 
van herkomst3.

Dit is een belangrijke uitbreiding van het toepassingsgebied van het migratiebeleid van de 
EU, die vertrekkend egevolgen heeft voor de informatie die noodzakelijk is om de politieke 
maatregelen die op Europees vlak genomen worden effectief te plannen, goed te keuren, om 
te zetten, te evalueren en te observeren. Deze ontwikkeling heeft duidelijk aangetoond dat 
algemene en vergelijkbare Europese statistische gegevens over een reeks met de migratie 
samenhangende thema's noodzakelijk zijn. Migratiestatistieken worden in toenemende mate 
als referentie gebruikt om de doelmatigheid en de effecten van het beleid van de afzonderlijke 
lidstaten en de doelmatigheid van het beleid van de EU op een bepaald gebied te evalueren. 
Belangrijker nog is dat de statistieken een van de criteria zijn, op grond waarvan de financiële 
middelen over de lidstaten worden verdeeld4.

Er zijn thans vele verschillende statistische definities en concepten voor migratie. Daardoor is 
de opstelling van vergelijkbare migratiestatistieken niet mogelijk. Enkele jaren lang heeft men 
geprobeerd op grond van een "Gentlemen's Agreement" data te verzamelen, die op 
geharmoniseerde definities gebaseerd zijn, maar de lidstaten zijn er niet in geslaagd om deze 
definities toe te passen. Over het geheel genomen kan de huidige praktijk geen uniforme, 
regelmatige, actuele en snelle beschikbaarstelling en verbreiding van data garanderen of deze 

  
1 Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
2 P5-TA-(2003)0471. Resolutie van het Europees Parlement naar aanleiding van de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een actieplan inzake de vergaring en analyse van 
communautaire statistische gegevens op het gebied van de migratie.
3 P6-TA-PROV(2005)0408. Resolutie van het Europees Parlement over een communautair concept voor het 
beheer van de economische migratie.
4 Zo hangt bijvoorbeeld de rechtvaardige verdeling van de middelen uit een toekomstig Europees fonds voor 
terugkeer in sterke mate af van de opstelling van vergelijkbare statistieken op het gebied van de terugkeer van 
immigranten. Hetzelfde principe geldt voor het beheer van het geplande communautaire fonds voor het beheer 
van de grenzen en de toekenning van extra middelen voor integratiemaatregelen.
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aan de openbaarheid beschikbaar stellen.

Met de voorgestelde verordening moet een gemeenschappelijk kader worden geschapen voor 
het vergaren en opstellen van communautaire statistieken over internationale immigratie en 
asiel.

De grote verschillen die er in de lidstaten bestaan met betrekking tot administratieve systemen 
en databronnen, de productie van migratiestatistieken en de definitie van personen die in de 
statistiek als migranten worden beschouwd, moeten door deze verordening in 
overeenstemming worden gebracht met de toenemende behoefte aan vergelijkbare 
migratiestatistieken voor de Europese Unie en haar lidstaten.

De statistische gegevens die volgens de voorgestelde verordening moeten worden vergaard, 
zullen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de Verenigde 
Naties met betrekking tot statistische gegevens over de internationale migratie.
De vergaarde statistische gegevens berusten in sterke mate op de bestaande jaarlijkse 
verzameling voor Eurostat van migratiegegevens en op de maandelijkse vergaring van data 
inzake asiel en maatregelen tot afremming van de illegale migratie. Een onderwerp dat voor 
de migratiestatistieken ook van belang is, is de legale migratie van burgers uit niet-EU-landen.

Met de voorgestelde verordening worden de lidstaten ertoe verplicht de beschikbare data 
optimaal te gebruiken en statistieken te produceren die zoveel mogelijk in overeenstemming 
zijn met de geharmoniseerde definities.

Gezien het uiteenlopende karakter van de databronnen in de EU die voor het opstellen van 
migratiestatistieken worden gebruikt, is het niet uitvoerbaar om voorschriften in te voeren met 
een specifieke databron, die in alle lidstaten te gebruiken is. Daarom wordt niet gepland om 
volkomen nieuwe databronnen in te voeren of de administratieve systemen voor migratie of 
asiel te veranderen. De lidstaten hebben bij de samenstelling van de statistieken de vrije hand 
en kunnen alle daartoe geschikte nationale databronnen gebruiken, met inachtneming van de 
nationale statistische systemen en procedures. Zij moeten echter de keuze van hun databron 
en de wijze waarop zij deze hebben bewerkt, toelichten en mededelen in hoeverre het effect 
ervan in overeenstemming is met de geharmoniseerde definities. Deze informatie kan dan als 
hulp bij de interpretatie worden benut.

De voorgestelde verordening geldt slechts voor geharmoniseerde statistische definities voor 
internationale migratie en asiel.

Volgens de Commissie heeft het voorstel geen consequenties voor de communautaire 
begroting.

Aan het feit dat er met het oog op de verdere ontwikkeling van het beleid op het gebied van 
vrijheid, veiligheid en recht dringende behoefte bestaat aan data over migratie en asiel, bestaat 
geen twijfel, noch bij de verschillende fracties van het Europees Parlement, noch bij de 
Europese Commissie of de lidstaten.

De statistieken binnen de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht stammen evenwel voor het 
grootste gedeelte uit de openbare administratie en de administratieve systemen en de 
databronnen van de lidstaten van de Europese Unie lopen sterk uiteen. Daarom is het zeer 
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belangrijk te letten op evenwichtigheid, wat betreft de noodzakelijke harmonisering van de 
definities voor de opstelling van communautaire statistieken, en wat betreft de verdeling van 
bevoegdheden tussen de lidstaten en de Europese Unie.

Tegen deze achtergrond pleit de rapporteur voor een procedure om stapsgewijze verbetering 
aan te brengen in de wijze waarop migratiestatistieken worden vergaard.

Doel moet zijn de verbetering van de statistische data, alsook het scheppen van statistische 
besluitgrondslagen voor toekomstige politieke maatregelen. Maatregelen op het gebied van de 
communautaire statistieken inzake migratie en internationale bescherming moeten zo snel 
mogelijk leiden tot goed gefundeerde vergelijkbare data, waarbij echter niet voorbij mag 
worden gezien aan de technische uitvoerbaarheid. Eerst in een later stadium zal de 
verzameling en samenstelling volgen van de data, die nodig zijn voor de op lange en 
middellange termijn geplande Europese regelingen op het gebied van de migratie.

Om een snelle toegang tot de betrokken data te waarborgen, streeft uw rapporteur naar een 
afsluiting van de procedure in eerste lezing. Het onderhavige ontwerpverslag houdt reeds 
rekening met uiteenlopende standpunten van de diverse instellingen en streeft een 
verregaande harmonisering na.


